
 

Uchwała Nr XXXI/186/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 30 maja 2017 roku 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018. 

 

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 8 lit. e oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Powiat Kępiński udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 330.883 zł (słownie: trzysta 

trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 00/100 zł) dla Województwa Wielkopolskiego na realizację 

Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa” w podziale na następujące lata: 

a) 2017 – 248.162 zł, 

b) 2018 – 82.721 zł. 

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy 

Powiatem Kępińskim, a Województwem Wielkopolskim. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie  

do uchwały Nr XXXI/186/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 30 maja 2017 roku 

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017-2018. 

 

 

 W związku z podpisaną wstępną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim (Lider Projektu), Podmiotem Leczniczym SPZOZ w Kępnie (Wstępny Partner) oraz Powiatem 

Kępińskim (Wstępny Partner Finansujący – podmiot będący założycielem lub organem prowadzącym 

działalność leczniczą) oraz na podstawie pisma Członka Zarządu Wojewódzkiego Wielkopolskiego Leszka 

Wojtasika Dz-I.9024.86.2015 z dnia 12 października 2016 roku, Powiat podjął w dniu 25.10.2016 r. uchwałę 

intencyjną w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zabezpieczenie 

wkładu własnego do ww. Projektu w budżecie na lata 2017-2018. Projekt realizowany będzie przez 

Województwo Wielkopolskie wraz z Partnerami lub Partnerami i Partnerami Finansującymi.  

 W budżecie powiatu na rok 2017 oraz 2018 powiat zagwarantował środki finansowe na realizację 

powyższego projektu 

 Niniejsza uchwała stanowi potwierdzenie zagwarantowania w budżecie Powiatu na lata 2017-2018. 

środków finansowych jako wkładu Powiatu Kępińskiego. 


